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Program Kerja: 

a. Menjaga kesehatan mental mahasiswa 

 1) Memberikan tes kesehatan mental secara berkala 

 3) Menganalisa hasil dari tes kesehatan mental mahasiswa  

 4) Memberikan laporan ringkasan hasil tes kepada Universitas Nasional dan  

     mahasiswa 

b. Mengevaluasi kemampuan penerima beasiswa Universitas Nasional 

 1) Memberikan tes evaluasi kesehatan mental penerima beasiswa 

 2) Memberikan sesi konseling berkala: sebelum penerimaan beasiswa, awal semester  

     perkuliahan dan pertengahan semester perkuliahan 

c. Memberikan bantuan psikologis dan memantau kesehatan mental mahasiswa dengan Indeks 

Prestasi Kumulatif dibawah atau sama dengan 3.0 atau mahasiswa pindah jurusan 

 1) Mendapatkan informasi mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif  

 dibawah atau sama dengan 3.0 oleh pembimbing akademik atau mahasiswa pindah 

jurusan 

 2) Merancang jadwal sesi konseling untuk mahasiswa dengan Indeks Prestasi  

     Kumulatif dibawah atau sama dengan 3.0 atau mahasiswa pindah jurusan 

 3) Menjalankan sesi konseling berkala untuk mahasiswa dengan Indeks Prestasi  

     Kumulatif dibawah atau sama dengan 3.0 atau mahasiswa pindah jurusan 

 4) Memberikan hasil evaluasi sesi konseling kepada pembimbing akademik mahasiswa  

     dan mahasiswa 

 5) Melakukan sesi konseling berkala dua minggu hingga satu bulan untuk melihat  

     perubahan berkala pada mahasiswa 

 6) Memberikan laporan ringkasan hasil konseling kepada Universitas Nasional,  

     pembimbing akademik mahasiswa dan mahasiswa 

d. Memberikan bimbingan dan konseling pribadi, sosial, dan karir 

 1)   permohonan konseling dari mahasiswa 

 2) Merancang jadwal sesi konsultasi 

 3) Memberikan materi konseling peribadi sesuai permasalahan yang dirasakan 

mahasiswa yang mengajukan seperti materi pengembangan kelebihan diri, pengentasan 

kelemahan diri, dan aktualisasi diri secara bertanggungjawab 

 4) Memberikan materi konseling sosial sesuai permasalahan yang dirasakan mahasiswa 

yang mengajukan seperti materi keterampilan hubungan sosial yang efektif, 

keterampilan penyelesaian konflik secara produktif, sikap sosial positif, dan 

pemahaman keragaman. 

 5) Memberikan materi konseling karir sesuai permasalahan yang dirasakan mahasiswa 

yang mengajukan seperti materi pengembangan kesadaran terhadap beberapa pilihan 
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karir, pengembangan kemampuan untuk membentuk identitas karir, dan pengembangan 

sikap positif pekerjaan. 

d. Memberikan fasilitas dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas 

 1) Menyediakan program Non Visual Desktop Access (NVDA) untuk mahasiswa  

     penyandang disabilitas tuna netra 

 2) Menyediakan program SPETRA untuk mahasiswa penyandang disabilitas tuna  

     rungu 

 3) Menyediakan fasilitas kampus yang mempermudah kegiatan perkuliahan bagi  

     mahasiswa penyandang disabilitas tuna daksa 

 4) Mendapatkan informasi mahasiswa baru penyandang disabilitas 

 5) Mengadakan Pengenalan Lingkungan Akademik khusus mahasiswa disabilitas 

 6) Menentukan metode ujian untuk mahasiswa disabilitas bersama Biro Administrasi 

Akademik 

7) Membuat aturan tambahan proses mengajar untuk mahasiswa disabilitas bersama 

Biro Administrasi Akademik 

8) Mensosialisasikan metode ujian dan aturan tersebut ke Fakultas-fakultas untuk 

disampaikan kembali kepada dosen-dosen 

9) Mengadakan konsultasi secara berkala terhadap mahasiswa disabilitas  
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